Jaarverslag 2014
Stichting Voedselbanken Nederland, regio Brabant Zeeland
Inleiding
De stichting heeft als doel het uitoefenen van voedselbank activiteiten in de regio met twee
hoofdtaken: het aansturen van het regionale distributiecentrum dat is ondergebracht bij de
voedselbank Tilburg en het fungeren als overlegplatform voor alle aangesloten 28 lokale
voedselbanken.
De lokale banken zijn gebundeld in clusters, waarbij per cluster 1 bestuurslid wordt
afgevaardigd.
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voedselverwerving
financiën

Gedurende 2014 heeft het bestuur zesmaal vergaderd.
Stand van zaken
De groei in aantal cliënten is ook in 2014 onverminderd doorgegaan. Eind 2014 werd door
onze voedselbanken voedsel verstrekt aan 6000 huishoudens oftewel 14800 personen. Dit
betekende een groei van 10%. Maar de onderlinge verschillen zijn groot. In het cluster West
Brabant daalde het aantal cliënten met 9% terwijl Den Bosch eo een aanwas van 16% laat
zien.
Het aantal vrijwilligers is met 20% meer dan evenredig gestegen. Niet alleen de groei aan
cliënten maar zeker ook de extra werkzaamheden voor het behalen en behouden van het
certificaat voedselveiligheid leidde tot uitbreiding van het vrijwilligersbestand. Over het
algemeen kan gesteld worden dat voedselbanken weinig problemen hebben om aan
vrijwilligers te komen. Tilburg vormt hierop een uitzondering.
Meer dan de helft van het door lokale banken versterkt voedsel is afkomstig van het
Distributiecentrum in Tilburg. Mede als gevolg van op landelijk niveau gemaakte afspraken
met grote leveranciers is het aanbod van het DC Tilburg enorm toegenomen met 30%.
Dit alles betekent dat de van voedselhulp afhankelijke huishoudens in onze regio ondanks de
groei van het aantal cliënten , wekelijks een pakket hebben ontvangen met meer artikelen
dan in het voorgaande jaar. Daarbij zijn wij er ook beter in geslaagd om de samenstelling
van het pakket af te stemmen op de criteria van de schijf van vijf.

Voedselverwerving
• Vanuit de landelijke vereniging zijn spelregels bepaald hoe om te gaan met de grote
leveranciers zoals Unilever, Jumbo , AH e.d. Via onze coördinator voedselverwerving
zijn wij in dit landelijk overleg vertegenwoordigd. Voor de afstemming op regionaal
niveau wordt door het DC per kwartaal overleg gevoerd met de voedselverwervers
van de clusters en een aantal lokale banken om op die wijze maximaal rendement uit
voedselverwerving te halen en te voorkomen dat leveranciers door meerdere
voedselbanken worden benaderd.
• In samenwerking met Omroep Brabant is een grote actie voor voedselverwerving in
december uitgevoerd waarbij wij waren betrokken. Het is de bedoeling dat deze actie
ook in 2015 wordt uitgevoerd maar wel in aangepaste vorm.
Functioneren van het DC
Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het functioneren van het DC. Vier belangrijke
thema’s zijn in de vergaderingen aan de orde gekomen:
• Interne organisatie
• Voedselveiligheid
• Opslag en distributie
• Financiering
Interne organisatie
• Met de aanstelling van twee directieleden verantwoordelijk voor logistiek en
algemene zaken , een personeelsmanager en een verantwoordelijke voor
voedselveiligheid is organisatie van de voedselbank Tilburg duidelijk versterkt
• Het bestuur van de regio Brabant Zeeland heeft een contract gesloten voor het
uitoefenen van de DC functie
• De aansturing van het DC is complex omdat er twee besturen voor verantwoordelijk
zijn: wij als bestuur van de stichting regio Brabant Zeeland maar ook het bestuur van
de voedselbank Tilburg. Hoe dit te verbeteren is onderwerp van gesprek en
onderzoek.
Voedselveiligheid
Voor eind 2015 moeten alle bij de VVN aangesloten banken en distributiecentra een
certificaat voedselveiligheid behaald hebben. Eind 2014 was pas de helft daarin geslaagd.
Hoewel de ondersteuning primair een zaak is van de VVN zullen ook wij op regionaal niveau
ondersteuning kunnen geven. De meeste aandacht geldt echter de voortgang in Tilburg om
de uitwerking van zo’n certificaat met name voor de opslag en distributie van versartikelen
van groot belang is. Het doel is om dat certificaat voor 1 juli 2015 te behalen.
Opslag en distributie
• De groei van de voedselstromen zette de opslagcapaciteit onder druk evenals de
behoefte aan meer vrijwilligers. Met het bijhuren van ruimte is dit probleem nog niet
structureel opgelost. In overleg met andere DC’s wordt kennis vergaard om de
efficiency van de logistieke operatie te vergroten. Daartoe is ook een student van de
NHTV ingezet.
• Op landelijk niveau is afgesproken met één uniform voorraadsysteem te gaan
werken. Dit verhoogt de grip op voedselveiligheid en zorgt voor transparantie naar de
lokale baken. In 2014 is het nog niet gelukt zo’n systeem te bepalen en in te voeren.

Financiering
In 2014 heeft de provincie Noord Brabant een bedrag van in totaal €58.000,- als eenmalige
subsidie toegekend. Daarnaast hebben zij een bureau ingeschakeld om te zoeken naar een
meer structurele oplossing. Over dit onderzoek is in november gerapporteerd. Het heeft
helaas weinig concrete mogelijkheden opgeleverd.
Regionaal overleg platform
Gedurende elke vergadering wordt ruimschoots de tijd genomen om informatie/ problemen /
oplossingen uit de zeven clusters met elkaar te delen. In die zin fungeert het bestuur als een
soort regionaal platform, zeker voor zover per cluster ook periodiek overleg met de
betreffende lokale banken wordt gevoerd. Er heeft geen regionaal overleg met alle
afzonderlijke lokale banken plaatsgevonden. Voor 2015 staat deze wel op het programma
gericht op een beperkt aantal thema’s.
Overige zaken die aan de orde zijn geweest:
• Enquêtes lokale banken over ontwikkeling cliëntenbestand en subsidieverlening door
gemeentes
• Vacature penningmeester
• Vertegenwoordiging Zeeland in het bestuur
Tilburg, 11 maart 2015

